
Abelone på Bangsbo
Hent bøger PDF

Bent Haller

Abelone på Bangsbo Bent Haller Hent PDF En farverig og underholdende roman om Abelone, der kommer i
huset på godset Bangsbo i Nordjylland. Godsejeren, Johan Knudsen, er en gæstfri og yderst liberal levemand,
og Bangsbo er tilflugtssted for en lang række af 1890'ernes kunstnere, blandt andet Herman Bang, Gustav

Wied, Betty Nansen, Thorvald Bindesbøll og L.A. Ring.

Alt kan ske på Bangsbo: affærer, intriger, dueller, selvmord og spøgeri. Abelone suger til sig af det hele og
mærker for første gang suset fra den store, nye verden. Især bliver hun meget betaget af Herman Bang.

Romanen er baseret på faktiske begivenheder og overleverede erindringer fra Bent Hallers oldemor.

Den danske forfatter Bent Haller (f. 1946) er oprindeligt uddannet som maler og grafiker fra Det jyske
Kunstakademi, men har desuden skabt sig en spændende karriere som forfatter. Bent Haller debuterede som
forfatter, da han i 1972 vandt forlaget Borgens konkurrence for den bedste samfundskritiske ungdomsroman

med romanen "Katamaranen". Bent Hallers forfatterskab favner bredt og rummer både børnebøger,
ungdomsromaner, digte og voksenbøger.
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